Referat fra STYREMØTE
I NORSK BRIARD KLUBB
Tirsdag 11. august 2015 kl 18.30
Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.
Tilstede:
Forfall:
Sak nr
Sak nr 39/15

Freddy Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Eric Linnestad og Siri
Guldseth.
Trude Solhaug og Hanne Dorthea Stangnæss.
Ansvar
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet fra forrige styremøte ble sendt ut til
styremedlemmene etter forrige styremøte for gjennomgang
og kommentarer. Kommentarer ble innarbeidet som følge av
«høringsrunden».
Referatet ble gjennomgått på nytt for evt nye kommentarer
og funnet ok. Referatet legges ut på klubbens hjemmesider.

Sak nr 40/15

Sak nr 41/15

Innkommet post fra NKK og diverse
- Starte evaluering av RAS-dokumentet.
- Innkalling til RS og anmodning om innstilling av
kandidater til ledige verv, samt saker som ønsker å bli
tatt opp. Frist 15. august. Vi må avklare hvem som
skal representere klubben på RS. Avholdes 7. og 8.
november på Gardermoen.
- Høringsforslag til LP-regler. Legges ut på klubbens FBsider og ber om tilbakemeldinger.
Regnskap/Økonomi
- Pr i dag har vi et underskudd på 10 386,70.
Kontobeholdning 39572 kr + 2000 kr i kasse.
- Budsjett 2015 er ok. Legges ved referatet fra
årsmøtet.

Sak nr 42/15

Briard- og picardspesialen 2015
Dommer er positiv til å dømme briardspesialen.
Avventer til mandag når hun får sjekket kalender.

Sak nr 43/15

Spesialen ifm EDS 2015.
- Dommer: Rodi Hübenthal
Ringsekretær: Heidi Hübenthal
Skriver: Anniken Bille
- Gaver til dommer, ringsekretær og skriver må ordnes.
- Standen, bemanningsliste og arbeidsfordeling. Send
direkte forespørsel til folk – ikke bare legg ut en
generell oppfordring på briardsidene.
Torsdag (rigging av stand): Freddy, Siri, Else, Bjørn, Eric

Siri

Svein
Siri

Else
Freddy

Fredag: Freddy, Eric,
Lørdag: Freddy, Siri, Eric
Søndag (nedrigging): Freddy, Siri, Eric
-

-

Roll-Ups med beskrivelse av briard og picard.
Markedsmateriell.no. Sjekke ut – vi må ha med logo,
klubbnavn, litt tekst + bilder.
Else sjekker hva de har på Stoff og Stil av stæsj som
kan brukes på standen. Siri sjekker bordstørrelsen.
Kritikkskjema og premielister sendes NKK
umiddelbart.
Rosetter er OK.
Rosettene er å anse som premiering. Vi gir ikke ut
egne premier.
Sponsorpremier. Else kontakter Anja.
Kjøpe inn smågodt og brus, batteridrevne lys etc.
Spot’lys og holdere fra IKEA.

Sak nr 44/15

RAS og avlsrådet.
- Anmodning fra NKK om evaluering av RASdokumentet. Dokumentet ble endelig godkjent av
NKK i januar-15. Vi avventer ny gjennomgang av
dokumentet.
- Pr dato er det ingen nye valpekull innmeldt.

Sak nr 45/15

Briardbladet + websidene
Det er ønskelig å teste ut nytt web-program online. Kan logge
på via klubbens facebook-konto.

Freddy/Eric/Siri

Else
Siri

Else
Freddy
Bjørn

Siri

Briardbladet trenger stoff…
Sak nr 46/15

Sak nr 47/15

Aktivitetskalender 2016:
Spesialen i pinsen.
Gjeterhundkurs i løpet av sommeren? Vi tilbyr et ukeskurs i
utgangspunktet.

Siri

Briardtreff på Jevnaker i regi av Helle.

Helle

Fellestur i fjellet? Gamle kongeveien over Filefjell – dagsturer
med utgangspunkt fra campingplassen. Høsttur?

Else

MH – leie bane i Arvika, tar 8 hunder pr dag. Dagsleie m
figuranter og beskriver – 5600 kr. Finn aktuell dato og
reserver banen. Arrangementet annonseres i briardbladet og
på klubbens web-sider.

Eric

Eventuelt
- Sende støttebrev til NKK fra NBrK om støtte i saken
om WDS i Kina.

Freddy

Neste møte:
29. oktober kl 18:30 hos ERFA-consult.

Ådalsbruk, 11.08.2015

Siri Guldseth
Sekretær

